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Capítulo I – Vivendo na Sociedade de Risco: aspectos gerais do risco 

no pensamento de Ulrich Beck. 

 

§ 1. O conceito de risco e as suas esferas de influência na sociedade 

contemporânea. 

 

Como afirmámos no §1 da Introdução, a sociedade actual encontra-se dominada 

pela presença potencial de ameaças que geram um sentimento de crescente insegurança 

e de incerteza face à imprevisibilidade das suas consequências.  

Não será de surpreender, portanto, que uma das teses mais importantes de Beck 

seja esta:  

 

- Estar em risco é a característica mais importante da humanidade no início 

do século XXI1. 

 

Este ‘estar em risco’ significa viver num contexto marcado pela desconfiança, 

devido à eclosão de desastres cujo impacto não pode ser previsto na sua totalidade. O 

risco encontra-se presente em todas as esferas da existência humana. 

A chave para a compreensão do que representa o risco na sociedade 

contemporânea remete-nos invariavelmente para a ciência e para a tecnologia. Quanto 

maiores são os progressos científicos e tecnológicos alcançados, maior é a rapidez com 

que são criadas novas formas de risco.  

Em consequência disso, mais exigente se torna a forma com que o ser humano se 

vê confrontado com um constante processo de adaptação face aos cenários gerados quer 

por possibilidades, quer por consequências reais dos riscos e a ter que tomar decisões 

em relação ao seu futuro em resposta aos mesmos em contextos marcados muitas vezes 

pela ausência de conhecimento.  

A sociedade contemporânea, bem como a própria Modernidade a partir da sua 

fase tardia, são uma fonte inesgotável de produção de riscos devido às consequências 

das suas actividades. Neste contexto, o risco não se resume a ser um conceito operatório 

                                                 
1 «Being at risk is the way of being and ruling in the world pf modernity; being at global risk is the human 
condition at the beginning of the 21st century». Ulrich Beck, “Living in the World Risk Society”. 
Conferência proferida por Beck na London School of Economics, a 15 de Fevereiro de 2006. 
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capaz de descrever a sociedade em que vivemos. Ele constitui também uma abordagem 

metodológica e pedagógica que nos permite orientar a existência na sociedade actual.  

Numa tentativa de delimitar o conceito, Beck afirma que  

 

«O risco pode ser definido como uma forma sistemática de lidar com os perigos e as incertezas 

produzidos e introduzidos pela própria modernização»2. 

 

Os perigos e as incertezas não se circunscrevem apenas a eventuais 

possibilidades de acidentes no plano ambiental, susceptíveis de colocar em perigo a 

integralidade das condições de vida do planeta. Apesar de a crise ambiental ser, sem 

dúvida, uma das mais graves dimensões desencadeada pela presença de situações de 

risco na sociedade contemporânea, estas têm um carácter mais amplo, provocando 

também alterações de fundo no tecido do panorama social. 

Uma outra consequência da emergência do risco na contemporaneidade é a 

ascensão do individualismo, o que conduz a alterações sociais profundas nos padrões 

tradicionais que a Modernidade instituiu3. Segundo Anthony Giddens, na sua clássica 

obra de introdução às questões sociológicas, Sociology, o risco faz-se sentir também a 

outros níveis que, por não se enquadrarem no âmbito da nossa investigação do 

pensamento de Beck, passaremos a dar conta dos mesmos de forma sucinta.   

Assim, a presença do risco traduz-se em mudanças no contexto social 

provocando as seguintes alterações:   

 

- Declínio da influência e da tradição das instituições da Modernidade, como a 

religião e a ética; 

 

- Insegurança laboral motivada pela constante flutuação nos padrões de 

empregabilidade;   

 

- Erosão dos padrões tradicionais de família e dos valores a ela associados; 

                                                 
2 «Risk may be defined as a systematic way of dealing with hazards and insecurities induced and 
introduced by modernization itself». Beck, Risk Society, p 21. O itálico é do autor. 
3 A forma como o risco alterou as esferas da família, da individualização das relações humanas e do 
trabalho são examinadas por Beck respectivamente por esta ordem nos capítulos 4, 5 e 6 de Risk Society. 
Posteriormennte, o autor irá consagrar análises mais detalhadas a estas questões nas seguintes obras: The 
Normal Chaos of Love (1995), The Brave New World of Work (2000) e Individualization: 
Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences (2002). 
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- Democratização das relações pessoais acentuada pela ascensão do 

individualismo na esfera das relações humanas4. 

 

Limitemo-nos a enumerar desta forma outros dos aspectos aos quais o risco 

aparece associado na sociedade actual, para passarmos agora a uma análise de outras 

questões levantadas pelo conceito. Por ser, como já dissemos, um debate próprio do 

foro de disciplinas como a Sociologia do Ambiente e a Sociologia do Risco e, também 

por fugir totalmente ao âmbito da nossa investigação, optamos por deixar de fora as 

questões mais técnicas que se prendem com as metodologias utilizadas na avaliação do 

risco. A nossa análise reflecte apenas os pontos que consideramos essenciais para que se 

possa ter uma visão de conjunto das principais questões que se levantam no pensamento 

de Beck sobre este tema. 

 

§ 2. A consciência do risco: as suas diferentes formas de percepção, causas e 

características nos diversos modelos de sociedade. 

 

A forma como até agora foi apresentado o conceito de risco e a sua associação à 

época moderna deve levar-nos a colocar a seguinte questão: será que faz sentido falar 

em consciência do risco antes da Idade Moderna ou este é um fenómeno típico da 

Modernidade, particularmente do advento da sociedade industrial? 

Apesar de distinguir três fases na Modernidade – a sociedade pré-industrial 

(sociedade tradicional), sociedade industrial (Primeira Modernidade)5 e Sociedade de 

Risco (Segunda Modernidade) - , e a elas fazer corresponder características diferentes, 

Beck afirma que o conceito de risco, bem como a consciência deste, não são invenções 

exclusivas da época moderna.  

Ao longo da história, sempre existiram situações ou factores de risco e as 

implicações levantadas por eles encontram-se já presentes mesmo antes do início da 

Modernidade. O nosso autor dá como exemplo as viagens marítimas de descoberta de 

novos continentes do século XV.  

Aos empreendimentos levados a cabo pelos navegadores da época dos 

Descobrimentos associava-se já uma elevada dose de risco. O que distingue os riscos 

daquela época dos riscos associados à contemporaneidade é, nomeadamente, o seu 

                                                 
4 Giddens, Sociology., p.965. 
5 Ver notas 5 e 6 da Introdução. 
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alcance: enquanto o risco assumido pelos navegadores do século XV se revestia de 

implicações de natureza estritamente pessoal, o risco actual, ontologicamente, 

caracteriza-se pela sua dimensão global e pelas consequências que pode causar à 

humanidade enquanto espécie6.   

Uma breve incursão pelas diferenças existentes quanto à percepção e às causas de 

situações de risco no período anterior à sociedade industrial e no decorrer desta, bem 

como o tipo de catástrofes ocorridas em ambos os períodos e as características das 

ameaças com que nos confrontamos actualmente, permitir-nos-ão ter uma ideia mais 

clara da singularidade presente nos riscos que impendem sobre a sociedade 

contemporânea. 

 

2.1. Diferenças quanto à consciência, percepção e causas do risco nas etapas da 

Modernidade. 

 

A ocorrência de acidentes de dimensão alarmante não é um marco exclusivo da 

Idade Moderna. Ao longo dos sucessivos períodos históricos assistiu-se sempre à 

ocorrência de eventos que, pelo impacto devastador dos seus efeitos em larga escala, se 

podem considerar como catastróficos. 

O que varia é a forma como esses eventos são percepcionados pelo ser humano. 

Sendo a percepção do risco um fenómeno construído socialmente no que toca à sua 

compreensão e consciência7, podemos afirmar que as causas de uma dada ameaça são 

sempre entendidas de maneira diferente consoante a época histórica, o contexto cultural 

e questões ligadas à estrutura social em que ocorre8. 

A genealogia do risco traçada por Jacques Theys9 ilustra bem alguns dos pontos que 

acabámos de afirmar sobre a sua percepção. Segundo este autor, podemos dividir a 

percepção e causa do risco em dois períodos históricos diferentes: 

 

                                                 
6 «In that earlier period, the word ‘risk’ had a note of bravery and adventure, not the threat of self-
destruction of all life on Earth».  Beck, op.cit., p. 21. 
7 Mythen, op. cit., p. 14. Este autor afirma que a compreensão e percepção do risco varia com o tempo, 
lugar, contexto cultural e nível de informação que os indivíduos possuem sobre o risco. Nessa medida, a 
percepção e a construção do risco são construções de teor arbitrário, sujeitas ao contexto cultural de cada 
sociedade e da sua relação com o risco. Cf. também Beck, op. cit., p.34, que afirma que o risco, para ser 
reconhecido como tal, tem que passar primeiro por um processo de reconhecimento social.  
8 Ver nota anterior. 
9 Jacques Theys, “La Société Vulnerable’ in La Société Vulnerable – Évaluer et Maitriser les Risques, pp. 
3-36. 
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Entre 1350 e 1750 – Período dominado pelo medo de pestes, fome, secas, grandes 

epidemias (por exemplo, a peste negra), incêndios, inundações e terramotos.  

As catástrofes naturais são compreendidas como algo inevitável e comportam uma 

dimensão fatalista. A sua atribuição normalmente reside quase sempre em causas 

sobrenaturais – representadas aqui pelo temor que certos elementos naturais exercem 

sobre o imaginário humano - ou numa expressão da vontade divina. 

 

Entre 1750 e 1950 – Existe uma alteração na forma como são percepcionadas as 

situações de catástrofe, em grande medida devido a três fenómenos: o fim das grandes 

epidemias com o progresso dos cuidados de higiene e desenvolvimentos no saneamento 

básico das populações, o Iluminismo como antropocentrização da razão humana e 

deslegitimação da origem divina de eventos catastróficos e o início da Revolução 

Industrial que, submetendo a natureza ao domínio do homem, atenua o temor deste 

perante as forças naturais.  

 

Essencialmente, é com a Revolução Industrial, e com as primeiras ameaças de 

degradação ambiental geradas pela intervenção humana na fase tardia da Modernidade 

Clássica – século XIX -, que se começa a desenhar um novo panorama no domínio da 

percepção e das causas do risco. 

A actividade humana, alicerçada no domínio do homem sobre os recursos 

naturais, substitui gradualmente o elemento natural como causa da produção de riscos e 

a percepção dos mesmos começa a excluir quase por completo o âmbito divino para a 

sua explicação. A ascensão do risco na sociedade contemporânea irá alterar ainda mais 

este cenário.  

A transição da sociedade industrial para a Sociedade de Risco introduz dois 

dados fundamentais. Por um lado, a participação humana na produção de riscos 

aumenta vertiginosamente através da proliferação de riscos ambientais, da 

possibilidade de utilização de armas químicas e dos progressos desenvolvidos na 

biotecnologia e na engenharia genética.   

Por outro, a natureza dos riscos assume um teor cada vez mais perigoso, torna-se 

cada vez mais difícil de gerir e ameaça o planeta de um modo outrora considerado 

impensável10.  

                                                 
10«Secondly, the increasingly hazardous quality of risk is said to have generated apocalyptic 
consequences for the planet».  Mythen,  op.cit, p.16. 
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Esta transição pauta-se pela introdução de novas características que os riscos não 

continham nas etapas anteriores da Modernidade. 

 

§ 3. O risco na sociedade contemporânea: características e questões do risco 

contemporâneo. 

 

3.1. O efeito boomerang e o fim da noção de classe. 

 

A ascensão do risco na contemporaneidade começa por estabelecer uma 

diferença fundamental no que diz respeito à lógica do processo de distribuição definido 

pela política social na distribuição de recursos e bem-estar social presentes na sociedade 

industrial11 e na sociedade actual.  

Enquanto o processo de distribuição de recursos na sociedade industrial se 

preocupava principalmente com a distribuição de riqueza e recursos materiais entre as 

diversas classes sociais num contexto de escassez, a sociedade contemporânea trabalha 

essencialmente na prevenção e mitigação das consequências geradas pelos riscos. A 

lógica do padrão de distribuição altera-se: o que está em jogo já não é mais a 

distribuição de riqueza, mas sim a distribuição dos danos causados pelos riscos.  

Apesar das consequências dos riscos não serem de todo equitativas, dado que 

existe sempre uma parte da população que é sempre mais afectada do que outra na sua 

distribuição e crescimento12, a nova lógica de distribuição ameaça também a própria a 

noção de classe social associada à sociedade industrial. 

Segundo Beck, uma das características explosivas do risco é o que ele denomina 

como efeito boomerang
13, que faz ruir o conceito de classe, típico da Modernidade 

Clássica, e introduz alterações na hierarquia social, no que toca à distribuição dos danos 

provocados pelos riscos.  

Ao passo que, na sociedade industrial, a distribuição de riqueza criava enormes 

clivagens entre as diversas classes sociais, nomeadamente entre ricos e pobres, na 

sociedade contemporânea, os riscos derivados da actividade humana, devido à sua 

natureza transfronteiriça, minam por completo a hierarquia de classes até então existente 

                                                 
11 Mythen, op.cit., pp. 23./24. 
12 «Some people are more affected than others by the distribution and growth of risks […]». Beck, op.cit., 
p.23. 
13 «They contain a boomerang effect, which breaks up the pattern of class and national society». Beck, 
op.cit., p.23. 
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e introduzem um certo carácter de democratização quanto aos seus efeitos, que são 

sentidos de igual forma, pelo menos potencialmente, por todas as classes sociais14. 

Convém realçar que Beck tem em mente principalmente os riscos ambientais, como a 

radioactividade ou a poluição atmosférica15, que são sentidos por todos os indivíduos. 

Perfilam-se então dois tipos de posição social consoante o tipo de sociedade: à 

sociedade industrial agrega-se uma posição de classe que se relaciona com a habilidade 

de conseguir riqueza produzida socialmente. À sociedade contemporânea corresponde 

uma posição de risco, marcada pela probabilidade da exposição a ameaças 

imprevisíveis, devido a circunstâncias sociais, económicas ou geográficas16. 

Vemos então que a “democratização” das suas consequências cria uma nova 

lógica quanto à sua distribuição. Esta é uma das notas que constitui o risco 

contemporâneo e que o distingue dos períodos anteriores da Modernidade, à luz da 

distinção efectuada nos parágrafos anteriores.  

Passemos agora a analisar outras características que compõem o risco e que 

colocam em evidência a sua especificidade no mundo contemporâneo.  

 

3.2. – Características do risco contemporâneo. 

 

É um dado adquirido. O período da era moderna a que Beck faz corresponder a 

categoria de Sociedade de Risco encontra-se ocupado a debater, gerir e impedir a 

propagação de potenciais efeitos catastróficos criados pelas pela própria actividade 

humana17. 

Se, durante a Modernidade Clássica, a produção de riscos e a sua gestão pelas 

instituições se fez baseada num conhecimento claro sobre como lidar com as ameaças 

produzidas pelo homem18, a transição para a Sociedade de Risco coloca-nos perante um 

                                                 
14 A este propósito recordamos uma das mais famosas citações de Risk Society: «[…] poverty is 
hierarchic, but smog is democratic».  Cf. op.cit., p.36. O itálico é do autor. Beck prima por defender uma 
posição democrática no que se refere à forma como os riscos são distribuídos. A sua posição acaba por ser 
contestável, por exemplo, no âmbito das catástrofes ecológicas, onde se verifica que são sempre os 
escalões mais baixos do tecido social a serem vítimas das piores consequências. As classes mais 
abastadas, por terem maior acesso a informação sobre os riscos, acabam por não estarem tão expostas aos 
mesmos. 
15 Beck, op. cit., p.22. 
16 Mythen, op. cit., p.27. 
17 «Modern society has become a risk society in the sense that it is increasingly occupied with debating, 
preventing and managing risks that it itself has produced». Beck, “Living in the World Risk Society”. 
18 «At this stage of development, a discrete pool of knowledge exists about how to regulate both natural 
and man-made risks». Mythen, op.cit., p.16. 
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dado inteiramente novo que escapa à lógica de previsão e controle anterior: os riscos 

actuais têm uma maior mobilidade que as suas representações anteriores19. 

Além de uma maior mobilidade, os riscos produzidos pela ascensão da 

tecnologia genética, do poder nuclear e da depleção ambiental20 acarretam consigo 

também as seguintes características:  

 

Deslocalização geográfica – As suas consequências não estão limitadas a uma 

determinada localização ou espaço geográfico. Os riscos contemporâneos não conhecem 

fronteiras21 e ultrapassam, na maior parte dos casos, o âmbito do Estado-nação, 

acentuando a incapacidade deste para lutar sozinho contra as suas consequências22. 

 

Incalculabilidade – As suas consequências são imprevisíveis e incalculáveis e 

os mecanismos de avaliação de risco que possuímos actualmente só nos permitem 

traduzir o risco sob a forma de probabilidade. 

 

Não compensabilidade – Os possíveis efeitos gerados pelos riscos rompem com 

todos os esquemas de segurança e compensação criados pela Modernidade Clássica. A 

dimensão que as suas consequências podem atingir faz com que seja impossível 

determinar uma forma de compensação adequada.  

 

Dimensão cumulativa no tempo – O período de latência dos riscos faz com que 

as suas consequências efectivas não possam ser determinadas de acordo com um 

horizonte temporal estritamente definido23. 

 

                                                 
19 «These socially produced risks are more mobile and more oblique than the preceding forms of danger». 
Mythen, op.cit., p.18. 
20 Segundo Beck, os três ícones primordiais da Sociedade de Risco. Cf. Mythen, op.cit., p.19. 
21 Vinte anos depois, as nefastas consequências de Chernobyl para a saúde das populações locais expostas 
à radiação nuclear ainda se fazem sentir a vários níveis.    
22 Hoje em dia é possível vermos isto em relação às potenciais causas das alterações climáticas. Os seus 
efeitos ultrapassam largamente as fronteiras de qualquer Estado-nação e a sua mitigação só pode ser feita 
no quadro de uma cooperação global. Veremos mais à frente que o risco é também uma possibilidade 
para a criação de novas instituições políticas e condição indispensável para uma ‘cooperação forçada’ 
entre as diversas instituições responsáveis pela sua gestão. 
23 A este respeito, mais uma vez, as consequências das alterações climáticas, bem como da radiação 
nuclear, servem como exemplos claros do que acabámos de afirmar. 
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As características dos riscos que acabámos de expor confrontam directamente as 

entidades responsáveis pela sua determinação, avaliação e gestão e obrigam-nas a uma 

actuação marcada muitas vezes por um contexto de ignorância operativa.  

Ao referirmo-nos a entidades responsáveis, falamos da ciência e das instituições 

políticas que detêm a responsabilidade social de mitigar as possíveis repercussões que 

podem causar as consequências dos riscos.  

Num clima em que a extensão total de impactos reais que os riscos podem 

provocar se apresenta marcada pela imprevisibilidade, a tese da Sociedade de Risco 

confronta-nos com um dado novo no que toca à definição do risco: a incapacidade das 

instituições em desenvolverem dispositivos adequados que permitam oferecer 

soluções efectivas de combate às ameaças ocorridas. 

Essa incapacidade de resposta das instituições de definição do risco é marcada, a 

nível social, pela tensão e por um conflito de racionalidades entre a esfera científica e a 

esfera social.  

 

§ 4. A avaliação do risco: paralisia institucional e conflito de racionalidades 

entre a esfera científica e social. 

 

Como já fizemos referência anteriormente24, o risco, para ser outorgado como 

tal, necessita de ser reconhecido/construído institucionalmente, sujeito a padrões de 

definição decorrentes contexto social e cultural no qual ocorre. 

No quadro da Sociedade de Risco, a avaliação e definição dos riscos passa, em 

grande medida, pela actuação da política e da ciência como focos institucionais 

responsáveis pela avaliação da natureza e impactos que uma dada ameaça pode gerar.  

Segundo Beck, face às crescentes ameaças impulsionadas pela eclosão de riscos, 

a autoridade da esfera política, e também a autoridade da ciência enquanto participante 

na avaliação e definição da natureza do risco, encontram-se sujeitas ao fracasso25, 

precisamente pelo facto de a actividade científica ser uma das principais fontes de 

produção de riscos.  

A legitimidade da ciência é posta em causa perante a impossibilidade de gestão 

dos riscos – e também devido à incomensurabilidade da natureza destes - por via dos 

                                                 
24 Cf. 3.1. relativamente aos diferentes modos de percepção do risco. 
25 «[…] the sciences are entirely incapable of reacting adequately to civilizational risks, since they are 
prominently involved in the origin and growth of those very risks». Beck, op.cit., p.59. O itálico é do 
autor. 
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métodos de avaliação actual, que se traduzem numa questionamento da exequibilidade 

metodológica dos mesmos26.  

A incapacidade da política e da ciência em fornecerem soluções para a resolução 

dos riscos insere-se num contexto de paralisia institucional das esferas política e 

científica. Algo que Beck vai designar como irresponsabilidade organizada27, ou seja, 

a evocação da inadequação dos instrumentos e estratégias das instituições dominantes 

para gerirem os riscos de origem tecnocientífica. 

Na Sociedade de Risco, a confiança ilimitada na infalibilidade do trabalho 

científico é um facto constantemente posto em causa. Não nos pretendemos deter muito 

por agora neste ponto, dado que ele irá constituir objecto de uma análise mais detalhada 

numa fase mais adiantada da nossa investigação. 

Além de instaurar um clima de discussão e crítica sob os métodos e propósitos 

do trabalho científico, a era contemporânea caracteriza-se também pela crescente 

emergência de um nível de consciência e sensibilidade sociais face aos assuntos 

relacionados com os riscos como nenhum outro momento anterior da Modernidade viu 

surgir. Beck afirma que há uma coincidência entre o despertar da consciência social face 

às ameaças da ciência e a crítica que lhe é exercida28. 

O despertar da consciência social face aos riscos amplia o espaço de debate 

sobre os mesmos. A ciência que, através de peritos científicos e governamentais, 

detinha até aí o monopólio da definição e discussão sobre os riscos vê-se obrigada a 

partilhar a informação que possui sobre eles.  

Este facto vai gerar uma lógica de conflito entre duas racionalidades e discursos 

distintos na abordagem ao risco: a racionalidade científica, erigida com base nos 

discursos técnicos de análise do risco e a racionalidade social, com incidência nas 

avaliações culturais que surgem no decorrer da experiência quotidiana29.  

                                                 
26 «However, in the mid to late twentieth century the legitimacy of the calculus of risk becomes 
threatened by the generation of unmanageable risks which began to outstrip prevailing methods of 
calculation and liability». Mythen, op.cit., p.57. 
27 «[…] the institutions involved and affected do not merely dispose of highly effective instruments and 
strategies for ‘normalizing’ industrial self-jeopardization». Beck, Ecological Politics in an Age of Risk, p. 
58. A incapacidade das instituições políticas na abordagem conveniente à gestão dos riscos é o tema 
principal desenvolvido pelo nosso autor nesta obra. 
28 «The history of the growing consciousness and social recognition of risks coincides with the history of 
the demystification of the sciences». Beck, Risk Society, p.59. O itálico é do autor. 
29 «Scientific rationality refers to dominant technical discourses utilised by scientific experts. Conversely, 
social rationality stems from cultural evaluations convened through everyday lived experience». Mythen, 
op. cit., p.56. 
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Enquanto a Modernidade Clássica, caracterizada pela crença inquebrantável nas 

possibilidades ilimitadas da ciência na prossecução da prosperidade social e, isenta de 

qualquer questionamento dos seus métodos, integrava a racionalidade científica e a 

racionalidade social sob uma mesma tónica de ausência de conflito, a Sociedade de 

Risco vai perpetuar a cisão marcada pelo antagonismo entre os peritos, que seguem as 

directrizes da racionalidade científica e os leigos, que avaliam os riscos à luz dos 

conceitos e expectativas da racionalidade social30.  

 

§ 5. Risco ou incerteza? – Um aspecto polémico no pensamento de Beck. 

 

Neste último parágrafo pretendemos dar conta de um dos aspectos do 

pensamento de Beck que mais tem suscitado polémica entre os seus críticos. Referimo-

nos à utilização abusiva e generalizada que Beck faz do conceito de risco, confundindo-

o, na opinião de alguns autores31, com o conceito de incerteza. 

É o caso de Joan Martinez-Alier. No entender deste autor, às ameaças 

produzidas pela ciência e pela tecnologia no mundo contemporâneo caberia melhor o 

nome de incertezas do que de riscos32. Martinez-Alier afirma ainda que Beck não soube 

distinguir os conceitos de risco, incerteza e ignorância33, nomeadamente os dois 

primeiros. Principalmente, devido ao conceito de probabilidade que está intimamente 

associado ao conceito de risco. 

O risco implica, seguindo as palavras de Martinez-Alier,  

 

«[…] uma distribuição conhecida da probabilidade, ou, pelo menos, de probabilidades 

subjectivamente acordadas […]34,  

 

ao passo que a incerteza se dá  

 

«[…] quando não sabemos a probabilidade de ocorrência [de um dado perigo]»
35. 

                                                 
30 «The risk society is distinguished by an ongoing conflict of rationality of meaning between experts 
following the guidelines of scientific rationality and lay public gazing through the lens of social 
rationality».  Mythen, op. cit., p.57. 
31 Veja-se, a este respeito, Joan Martinez-Alier, “Conflitos de distribuição ecológica num contexto de 
incerteza” in Razão Tempo e Tecnologia – Estudos em Homenagem a Hermínio Martins e Helena Mateus 
Jerónimo, “A peritagem científica perante o risco e as incertezas” in Análise Social, vol. XLI (186). A 
partir deste ponto seguimos as objecções que Martinez-Alier faz a Beck. 
32 Martinez Alier, op.cit., p.412.  
33 Martinez-Alier, op.cit., p. 414. 
34 Martinez-Alier, op.cit., p. 414. 
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Na opinião de Martinez-Alier, Beck não enfatiza a distinção conceptual entre 

risco e incerteza que já havia sido traçada pelo economista Frank Knight nos anos 

vinte36 e a sua conclusão face a esta questão é contundente e taxativa:  

 

«O risco de Beck é na realidade incerteza»
37.  

 

5.1. – A multidimensionalidade do conceito de risco.  

 

O conceito de risco tem uma natureza multidimensional no pensamento de 

Beck38 e é, frequentemente, utilizado com referência a fenómenos que designam perigos 

ou ameaças. Riscos, perigos e ameaças, no pensamento de Beck, designam por vezes 

uma e a mesma coisa. Gabe Mythen, na sua análise da teoria da Sociedade de Risco, 

alerta-nos para a dificuldade que existe em subsumir o risco sob uma definição precisa:  

 

«A vários títulos, o conceito de risco está para lá de uma articulação concisa»39. 

 

Em relação a este facto, que tem suscitado as maiores objecções entre os seus 

pares, estamos em crer que existe por parte do próprio Beck uma recusa em limitar o 

seu entendimento da categoria de risco em favor do desenvolvimento do seu 

pensamento sobre o mesmo.  

Devemos mesmo aduzir que a forma como ele entende o conceito de risco tem 

sofrido diversas flutuações ao longo dos anos. Se, aquando da elaboração de Risk 

Society, em 1986, a compreensão do conceito de risco se fazia sob uma perspectiva 

realista, em World Risk Society, treze anos depois, a abordagem ao risco efectua-se já 

nos moldes do construtivismo social40.  

A polissemia do conceito de risco surge-nos então como uma das características 

mais peculiares do pensamento de Beck, mas também, contrariamente ao que se possa 

                                                                                                                                               
35 Martinez-Alier, op.cit., p. 414. 
36 Frank Knight distingue risco de incerteza num contexto de cálculo estatístico e de especulação bolsista 
dentro da economia. Assim, para este autor, o risco seria a distribuição de resultados num grupo de casos 
em que as probabilidades são calculáveis e conhecidas e à incerteza estaria associada a dificuldade de 
cálculo das probabilidades. Cf. Mythen, op. cit., p.13.  
37 Martinez-Alier, op.cit., p. 414. O sublinhado é nosso. 
38 Mythen, op.cit., p.15. 
39«In many ways, the concept of risk beyond concise articulation».  Mythen,  op.cit., p.15.   
40 Mythen, op.cit.,  p.188, nota 3 do Capítulo I. 
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pensar, como uma das chaves que nos permite articular as linhas mestras do seu 

pensamento e aceder às implicações da Sociedade de Risco.  

 Segundo Mythen, uma tentativa de restringir as diversas acepções do risco seria 

infrutífera porque iria apartar-nos da compreensão não só da tese, bem como do próprio 

espírito da Sociedade de Risco41. 

Chegados que estamos ao fim deste primeiro capítulo, onde traçámos um 

panorama geral das características do risco bem como das questões mais importantes 

que lhe estão associadas, é altura de nos debruçarmos mais de perto sobre as suas 

origens. Recuemos então ao que denominaremos como o projecto tecnocientífico da 

Modernidade. 

                                                 
41 «[…] restricting our understanding of risk is contrary to the usage – and the spirit – of risk in risk 
society thesis». Mythen, op.cit., p.15. 


